
  

 

RESUM D’ACTUACIONS 
LA LEGISLATURA (2019

 

MAIG 2021 

Pedreguer participa en la fase de tramitació del Fons de Cooperació Municipal
https://pedreguer.es/pedreguer
cooperacio-municipal 

L'Ajuntament de Pedreguer rep una subvenció de
d'Alacant dins de les ajudes per despeses corrents del Pla +PROP
https://pedreguer.es/lajuntament
diputacio-provincial-dalacant
prop 

Pedreguer i Gata busquen solució a l’accés als polígons Oquins
https://pedreguer.es/pedreguer
oquins-plans 

Pedreguer rep una subvenció de la Diputació d'Alacant per crear una xarxa de 
debat sobre el futur d'Europa des de la perspectiva local
https://pedreguer.es/pedreguer
per-crear-una-xarxa-de-debat
local 

Unanimitat per seguir endavant amb la reforma integral del CEIP el Trinquet de 
Pedreguer - https://lamarinaplaza.com/ca/2021/05/07/unanimitat
endavant-amb-la-reforma

ABRIL 2021 

2ª convocatòria Ajudes 
https://pedreguer.es/2-convocatoria
pedreguer 

Sanitat es compromet a agilitar la co
Pedreguer - https://pedreguer.es/sanitat
del-nou-centre-de-salut-de

Pedreguer transfereix les seues mesures fiscals verdes a altres municipis dins 
el programa europeu LOCAL4GREEN PLUS
transfereix-les-seues-mesures
programa-europeu-local4green

Informació i repartiment de kits per al nou servei de recollida de residus en 
disseminat i urbanitzacions
kits-per-al-nou-servei-de

Pedreguer participa en el projecte 'Trenca el Motlle: el teu projecte laboral 
sense paranys sexistes'
projecte-trenca-el-motlle-

pedreguer.compromis.net
  pedreguer@compromis.net

facebook.com/CompromisPedreguer
@CompromisPDGR
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RESUM D’ACTUACIONS DE LA PRIMERA MEITAT DE 
LA LEGISLATURA (2019-2021) – COMPROMÍS PER 

PEDREGUER 

Pedreguer participa en la fase de tramitació del Fons de Cooperació Municipal
https://pedreguer.es/pedreguer-participa-en-la-fase-de-tramitacio-

L'Ajuntament de Pedreguer rep una subvenció de la Diputació Provincial 
d'Alacant dins de les ajudes per despeses corrents del Pla +PROP
https://pedreguer.es/lajuntament-de-pedreguer-rep-una-subvencio

dalacant-dins-de-les-ajudes-per-despeses-corrents

Pedreguer i Gata busquen solució a l’accés als polígons Oquins
https://pedreguer.es/pedreguer-i-gata-busquen-solucio-a-lacces-als

Pedreguer rep una subvenció de la Diputació d'Alacant per crear una xarxa de 
futur d'Europa des de la perspectiva local

https://pedreguer.es/pedreguer-rep-una-subvencio-de-la-diputacio
debat-sobre-el-futur-deuropa-des-de-la-perspectiva

Unanimitat per seguir endavant amb la reforma integral del CEIP el Trinquet de 
https://lamarinaplaza.com/ca/2021/05/07/unanimitat
reforma-integral-del-ceip-el-trinquet-de-pedreguer/

2ª convocatòria Ajudes Parèntesi del Pla Resistir a Pedreguer
convocatoria-ajudes-parentesi-del-pla-resistir

Sanitat es compromet a agilitar la construcció del nou centre de salut de 
https://pedreguer.es/sanitat-es-compromet-a-agilitar-

de-pedreguer 

Pedreguer transfereix les seues mesures fiscals verdes a altres municipis dins 
el programa europeu LOCAL4GREEN PLUS - https://pedreguer.es/pedreguer

mesures-fiscals-verdes-a-altres-municipis-dins
local4green-plus 

nformació i repartiment de kits per al nou servei de recollida de residus en 
disseminat i urbanitzacions - https://pedreguer.es/informacio-i-repartiment

de-recollida-de-residus-en-disseminat-i-urbanitzacions

Pedreguer participa en el projecte 'Trenca el Motlle: el teu projecte laboral 
sense paranys sexistes' - https://pedreguer.es/pedreguer-

-el-teu-projecte-laboral-sense-paranys-sexistes

pedreguer.compromis.net 
pedreguer@compromis.net 

facebook.com/CompromisPedreguer 
@CompromisPDGR 

 

DE LA PRIMERA MEITAT DE 
COMPROMÍS PER 

Pedreguer participa en la fase de tramitació del Fons de Cooperació Municipal - 
-del-fons-de-

la Diputació Provincial 
d'Alacant dins de les ajudes per despeses corrents del Pla +PROP - 

subvencio-de-la-
corrents-del-pla-

Pedreguer i Gata busquen solució a l’accés als polígons Oquins-Plans - 
als-poligons-

Pedreguer rep una subvenció de la Diputació d'Alacant per crear una xarxa de 
futur d'Europa des de la perspectiva local - 

diputacio-dalacant-
perspectiva-

Unanimitat per seguir endavant amb la reforma integral del CEIP el Trinquet de 
https://lamarinaplaza.com/ca/2021/05/07/unanimitat-per-seguir-

pedreguer/  

Parèntesi del Pla Resistir a Pedreguer - 
resistir-a-

nstrucció del nou centre de salut de 
-la-construccio-

Pedreguer transfereix les seues mesures fiscals verdes a altres municipis dins 
https://pedreguer.es/pedreguer-

dins-el-

nformació i repartiment de kits per al nou servei de recollida de residus en 
repartiment-de-

urbanitzacions 

Pedreguer participa en el projecte 'Trenca el Motlle: el teu projecte laboral 
-participa-en-el-

sexistes 



  

 

Nou servei on-line per inscripcions
d'entrades per a actes culturals
inscripcions-en-activitats

Ampliació dels terminis de cobrament dels tributs municipals
https://pedreguer.es/ampliacio
municipals 

El Pla CONVIVINT d’Infraestructures de Serveis Socials de la Generalitat inclou 
la Residència i un Centre de Diversitat Funcional en Pedreguer
https://pedreguer.es/el-pla
generalitat-inclou-la-residencia

Xiquets i xiquetes de Pedreguer ho passen bé als tallers de primavera
https://pedreguer.es/xiquets
de-primavera 

Ajuntament i Conselleria supervisen les instal·lacions oferides pel consistori per 
la vacunació massiva
supervisen-les-installacions

Arranca la tramitació de les obres del Pla Edificant 
https://pedreguer.es/arranca
el-trinquet 

Pedreguer acaba la primera fase de les ajudes Parèntesi amb el repartiment de 
116.800 € - https://lamarinaplaza.c
primera-fase-de-les-ajudes

Pedreguer celebrarà les Festes de Juliol sense quintades i organitzades per 
l'ajuntament - https://lamarinaplaza.com/ca/2021/04/16/pedreguer
les-festes-de-juliol-sense

Pedreguer i Gata recuperen la connexió di
Ondara - https://lamarinaplaza.com/ca/2021/04/06/pedreguer
la-connexio-directa-per-la

Els mestres jubilats que tenen cura de la infància vulnerable de Pedreguer 
https://lamarinaplaza.com/ca/2021/04/01/els
de-la-infancia-vulnerable

MARÇ 2021 

L'Ajuntament de Pedreguer inicia una regularització dels guals del municipi i del 
cobrament de la taxa corresponent
pedreguer-inicia-una-regularitzacio
la-taxa-corresponent 

Pedreguer obté una subvenció de 165.340 euros per a millorar el polígon 
industrial Les Galgues - ht
165340-euros-per-a-millorar

Pedreguer sol·licita vora 83.000 
d’infraestructures hidràuliques
83000--a-la-diputacio-dalacant

pedreguer.compromis.net
  pedreguer@compromis.net

facebook.com/CompromisPedreguer
@CompromisPDGR
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line per inscripcions en activitats esportives i adquisició 
d'entrades per a actes culturals - https://pedreguer.es/nou-servei

activitats-esportives-i-adquisicio-dentrades-per-a-

Ampliació dels terminis de cobrament dels tributs municipals
reguer.es/ampliacio-dels-terminis-de-cobrament-dels-tributs

El Pla CONVIVINT d’Infraestructures de Serveis Socials de la Generalitat inclou 
la Residència i un Centre de Diversitat Funcional en Pedreguer

pla-convivint-dinfraestructures-de-serveis-
residencia-i-un-centre-de-diversitat-funcional

Xiquets i xiquetes de Pedreguer ho passen bé als tallers de primavera
https://pedreguer.es/xiquets-i-xiquetes-de-pedreguer-ho-passen-be

Ajuntament i Conselleria supervisen les instal·lacions oferides pel consistori per 
la vacunació massiva - https://pedreguer.es/ajuntament

installacions-oferides-pel-consistori-per-la-vacunacio

Arranca la tramitació de les obres del Pla Edificant al CEIP El Trinquet
https://pedreguer.es/arranca-la-tramitacio-de-les-obres-del-pla-edificant

Pedreguer acaba la primera fase de les ajudes Parèntesi amb el repartiment de 
https://lamarinaplaza.com/ca/2021/04/16/pedreguer

ajudes-parentesi-amb-el-repartiment-de-116-

Pedreguer celebrarà les Festes de Juliol sense quintades i organitzades per 
https://lamarinaplaza.com/ca/2021/04/16/pedreguer

sense-quintades-i-organitzades-per-lajuntament/

Pedreguer i Gata recuperen la connexió directa per la N-332 des de Dénia i 
https://lamarinaplaza.com/ca/2021/04/06/pedreguer-i-gata

la-n-332-des-de-denia-i-ondara/  

Els mestres jubilats que tenen cura de la infància vulnerable de Pedreguer 
ttps://lamarinaplaza.com/ca/2021/04/01/els-mestres-jubilats-que

vulnerable-de-pedreguer/  

L'Ajuntament de Pedreguer inicia una regularització dels guals del municipi i del 
cobrament de la taxa corresponent - https://pedreguer.es/lajuntament

regularitzacio-dels-guals-del-municipi-i-del-cobram

Pedreguer obté una subvenció de 165.340 euros per a millorar el polígon 
https://pedreguer.es/pedreguer-obte-una

millorar-el-poligon-industrial-les-galgues 

Pedreguer sol·licita vora 83.000 € a la Diputació d’Alacant per la reparació 
d’infraestructures hidràuliques - https://pedreguer.es/pedreguer

dalacant-per-la-reparacio-dinfraestructures-

pedreguer.compromis.net 
pedreguer@compromis.net 

facebook.com/CompromisPedreguer 
@CompromisPDGR 

 
en activitats esportives i adquisició 

servei-on-line-per-
-actes-culturals 

Ampliació dels terminis de cobrament dels tributs municipals - 
tributs-

El Pla CONVIVINT d’Infraestructures de Serveis Socials de la Generalitat inclou 
la Residència i un Centre de Diversitat Funcional en Pedreguer - 

-socials-de-la-
funcional-en-pedreguer 

Xiquets i xiquetes de Pedreguer ho passen bé als tallers de primavera - 
be-als-tallers-

Ajuntament i Conselleria supervisen les instal·lacions oferides pel consistori per 
https://pedreguer.es/ajuntament-i-conselleria-

vacunacio-massiva 

al CEIP El Trinquet - 
edificant-al-ceip-

Pedreguer acaba la primera fase de les ajudes Parèntesi amb el repartiment de 
om/ca/2021/04/16/pedreguer-acaba-la-

-800-e/  

Pedreguer celebrarà les Festes de Juliol sense quintades i organitzades per 
https://lamarinaplaza.com/ca/2021/04/16/pedreguer-celebrara-

lajuntament/  

332 des de Dénia i 
gata-recuperen-

Els mestres jubilats que tenen cura de la infància vulnerable de Pedreguer - 
que-tenen-cura-

L'Ajuntament de Pedreguer inicia una regularització dels guals del municipi i del 
https://pedreguer.es/lajuntament-de-

cobrament-de-

Pedreguer obté una subvenció de 165.340 euros per a millorar el polígon 
una-subvencio-de-

€ a la Diputació d’Alacant per la reparació 
https://pedreguer.es/pedreguer-sollicita-vora-

-hidrauliques 



  

 

Pedreguer es posiciona e
altres acords aprovats al ple ordinari del mes de març de 2021 
https://pedreguer.es/acords

Pedreguer seguirà oferint enguany els seus tradicionals tallers de primavera
https://pedreguer.es/pedreguer
tallers-de-primavera 

Pedreguer presenta el II Premi d'Investigació amb Perspectiva de Gènere
https://pedreguer.es/pedreguer
perspectiva-de-genere 

El Pla Parèntesi comença a Pedreguer: aprovada una primera remesa de 24 
ajudes per 58.600 euros
pedreguer-aprovada-una

Pedreguer estrena un nou parc de cal·listènia
estrena-un-nou-parc-de-

La regidoria de Festes de Pedreguer i les de la Marina Alta treballen per crear 
un front comú davant la incertesa per 
regidoria-de-festes-de-pedreguer
front-comu-davant-la-incertesa

L'Ajuntament de Pedreguer incoa els primers 4 expedients sancionadors per 
abocaments il·legals de residus
pedreguer-incoa-els-primers
illegals-de-residus 

L’Ajuntament de Pedreguer finalitza l’habilitació de l’aparcament 
carrer Mestre Serrano - https://pedreguer.es/lajuntament
lhabilitacio-de-laparcament

Pedreguer i Gata demanen a carreteres definició en les connexions del polígon 
comú - https://pedreguer.es/pedre
en-les-connexions-del-poligon

Pedreguer commemora un 8 de març molt especial amb un seguit d'actes 
adaptats a la situació -
marc-molt-especial-amb-

El MARQ farà prospec
Benitatxell i seguirà excavant a Calp i Pedreguer 
https://lamarinaplaza.com/ca/2021/03/29/el
subaquatiques-a-moraira

Pedreguer s'uneix a la campanya 'El Mar comença ací' 
https://lamarinaplaza.com/ca/2021/03/17/la
campanya-el-mar-comenca
moraira/  

Pedreguer tindrà finalment 1 punt
https://lamarinaplaza.com/ca/2021/03/02/la
punts-de-vacunacio-massiva/

pedreguer.compromis.net
  pedreguer@compromis.net

facebook.com/CompromisPedreguer
@CompromisPDGR
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Pedreguer es posiciona en contra de la instal·lació de parcs eòlics al municipi
cords aprovats al ple ordinari del mes de març de 2021 

https://pedreguer.es/acords-aprovats-al-ple-ordinari-del-mes-de-marc

Pedreguer seguirà oferint enguany els seus tradicionals tallers de primavera
https://pedreguer.es/pedreguer-seguira-oferint-enguany-els-seus-

Pedreguer presenta el II Premi d'Investigació amb Perspectiva de Gènere
https://pedreguer.es/pedreguer-presenta-el-ii-premi-dinvestigacio

El Pla Parèntesi comença a Pedreguer: aprovada una primera remesa de 24 
ajudes per 58.600 euros - https://pedreguer.es/el-pla-parentesi

una-primera-remesa-de-24-ajudes-per-58600

Pedreguer estrena un nou parc de cal·listènia - https://pedreguer.es/pedreguer
-callistenia 

La regidoria de Festes de Pedreguer i les de la Marina Alta treballen per crear 
un front comú davant la incertesa per la Covid-19 - https://pedreguer.es/la

pedreguer-i-les-de-la-marina-alta-treballen
incertesa-per-la-covid-19 

L'Ajuntament de Pedreguer incoa els primers 4 expedients sancionadors per 
abocaments il·legals de residus - https://pedreguer.es/lajuntament

primers-4-expedients-sancionadors-per-abocaments

L’Ajuntament de Pedreguer finalitza l’habilitació de l’aparcament 
https://pedreguer.es/lajuntament-de-pedreguer

laparcament-al-centric-carrer-mestre-serrano 

Pedreguer i Gata demanen a carreteres definició en les connexions del polígon 
https://pedreguer.es/pedreguer-i-gata-demanen-a-carreteres

poligon-comu 

Pedreguer commemora un 8 de març molt especial amb un seguit d'actes 
- https://pedreguer.es/pedreguer-commemora
-un-seguit-dactes-adaptats-a-la-situacio 

El MARQ farà prospeccions arqueològiques subaquàtiques a Moraira i 
Benitatxell i seguirà excavant a Calp i Pedreguer 
https://lamarinaplaza.com/ca/2021/03/29/el-marq-fara-cates-arqueologiques

moraira-i-benitatxell-i-seguira-excavant-a-calp-i-

Pedreguer s'uneix a la campanya 'El Mar comença ací' 
https://lamarinaplaza.com/ca/2021/03/17/la-marina-alta-suneix-amb

comenca-aci-club-rotari-denia-xabia-calp-beniss

Pedreguer tindrà finalment 1 punt de vacunació massiva 
https://lamarinaplaza.com/ca/2021/03/02/la-marina-alta-tindra-finalment

massiva/  

pedreguer.compromis.net 
pedreguer@compromis.net 

facebook.com/CompromisPedreguer 
@CompromisPDGR 

 
n contra de la instal·lació de parcs eòlics al municipi i 

cords aprovats al ple ordinari del mes de març de 2021 - 
marc-de-2021 

Pedreguer seguirà oferint enguany els seus tradicionals tallers de primavera - 
-tradicionals-

Pedreguer presenta el II Premi d'Investigació amb Perspectiva de Gènere - 
dinvestigacio-amb-

El Pla Parèntesi comença a Pedreguer: aprovada una primera remesa de 24 
parentesi-comenca-a-

58600-euros 

https://pedreguer.es/pedreguer-

La regidoria de Festes de Pedreguer i les de la Marina Alta treballen per crear 
https://pedreguer.es/la-
treballen-per-crear-un-

L'Ajuntament de Pedreguer incoa els primers 4 expedients sancionadors per 
https://pedreguer.es/lajuntament-de-

abocaments-

L’Ajuntament de Pedreguer finalitza l’habilitació de l’aparcament al cèntric 
pedreguer-finalitza-

Pedreguer i Gata demanen a carreteres definició en les connexions del polígon 
carreteres-definicio-

Pedreguer commemora un 8 de març molt especial amb un seguit d'actes 
commemora-un-8-de-

 

cions arqueològiques subaquàtiques a Moraira i 
Benitatxell i seguirà excavant a Calp i Pedreguer - 

arqueologiques-
-pedreguer/  

Pedreguer s'uneix a la campanya 'El Mar comença ací' - 
amb-la-

benissa-teulada-

de vacunació massiva - 
finalment-10-



  

 

Pedreguer ja existeix en l'AP
https://lamarinaplaza.com/ca/2021/03/01/pedreguer
que-nomes-a-mitges-i-per

FEBRER 2021 

L’Ajuntament de Pedreguer adequa les instal·lacions esportives per a millorar 
l’eficiència energètica - https://pedreguer.es/lajuntament
les-installacions-esportives

Els ajuts Parèntesi es podran sol·licitar a Pedreguer aquesta setmana per 
començar a pagar al març

Pedreguer commemorarà el 45 aniversari de la proclamació de la República 
Àrab Sahrauí Democràtica
45-aniversari-de-la-proclamacio

L'antiga Banca Comes, seleccionada per a la Mostra d'Arquitectura Recent 
d'Alacant - https://pedreguer.es/lantiga
mostra-darquitectura-recent

Pedreguer acollirà tallers i xerrades de prevenció contra el joc patològic
https://pedreguer.es/pedreguer
el-joc-patologic 

L’Ajuntament de Pedreguer segueix donant suport a la pilota valenciana
https://pedreguer.es/lajuntament
pilota-valenciana 

Pedreguer reclama a Generalitat i Diputación prop de 700.000 euros de 
subvencions pendents d'abonar 
https://lamarinaplaza.com/ca/2021/02/11/pedreguer
diputacion-prop-de-700-000

GENER 2021 

Pedreguer convoca el IX Pla Local d'Ocupació
https://pedreguer.es/pedreguer

Pla Parcial Oquins d'Ús Industrial inicia nova exposició al públi
https://pedreguer.es/pla-
public 

Pedreguer demana 180.000 euros de l'Ivace per a millores al polí
Galgues i altres acords aprovats al ple ordinari del mes de gener 
https://pedreguer.es/acords

Pedreguer s'adhereix al 
https://pedreguer.es/pedreguer
local-docupacio 

Conselleria de Sanitat insta a l'elaboració del Pla Funcional del nou centre de 
salut de Pedreguer 
lelaboracio-del-pla-funcional

L’Ajuntament de Pedreguer renova el conveni de col·laboració amb el jugador 
professional de pilota valenciana Pere Ribes

pedreguer.compromis.net
  pedreguer@compromis.net

facebook.com/CompromisPedreguer
@CompromisPDGR
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Pedreguer ja existeix en l'AP-7, encara que només a mitges i per sorpresa 
arinaplaza.com/ca/2021/03/01/pedreguer-ja-existeix-en

per-sorpresa/  

L’Ajuntament de Pedreguer adequa les instal·lacions esportives per a millorar 
https://pedreguer.es/lajuntament-de-pedreguer

esportives-per-a-millorar-leficiencia-energetica 

ajuts Parèntesi es podran sol·licitar a Pedreguer aquesta setmana per 
començar a pagar al març - https://pedreguer.es/els-ajuts-par 

Pedreguer commemorarà el 45 aniversari de la proclamació de la República 
ab Sahrauí Democràtica - https://pedreguer.es/pedreguer-commemorara

proclamacio-de-la-republica-arab-sahraui-democratica

L'antiga Banca Comes, seleccionada per a la Mostra d'Arquitectura Recent 
https://pedreguer.es/lantiga-banca-comes-seleccionada

recent-dalacant 

Pedreguer acollirà tallers i xerrades de prevenció contra el joc patològic
://pedreguer.es/pedreguer-acollira-tallers-i-xerrades-de-prevencio

L’Ajuntament de Pedreguer segueix donant suport a la pilota valenciana
https://pedreguer.es/lajuntament-de-pedreguer-segueix-donant-suport

Pedreguer reclama a Generalitat i Diputación prop de 700.000 euros de 
subvencions pendents d'abonar 
https://lamarinaplaza.com/ca/2021/02/11/pedreguer-reclama-a-generalitat

000-euros-de-subvencions-pendents-dabonar/

Pedreguer convoca el IX Pla Local d'Ocupació
https://pedreguer.es/pedreguer-convoca-el-ix-pla-local-docupacio

Pla Parcial Oquins d'Ús Industrial inicia nova exposició al públi
-parcial-oquins-dus-industrial-inicia-nova-

Pedreguer demana 180.000 euros de l'Ivace per a millores al polí
cords aprovats al ple ordinari del mes de gener 

https://pedreguer.es/acords-aprovats-al-ple-ordinari-del-mes-de-gener

 'Pla Resistir' i engega el novè Pla Local d'Ocupació
https://pedreguer.es/pedreguer-sadhereix-al-pla-resistir-i-engega-

Conselleria de Sanitat insta a l'elaboració del Pla Funcional del nou centre de 
 - https://pedreguer.es/conselleria-de-

funcional-del-nou-centre-de-salut-de-pedreguer

L’Ajuntament de Pedreguer renova el conveni de col·laboració amb el jugador 
professional de pilota valenciana Pere Ribes - https://pedreguer.es/lajuntament

pedreguer.compromis.net 
pedreguer@compromis.net 

facebook.com/CompromisPedreguer 
@CompromisPDGR 

 
7, encara que només a mitges i per sorpresa - 

en-lap-7-encara-

L’Ajuntament de Pedreguer adequa les instal·lacions esportives per a millorar 
pedreguer-adequa-

ajuts Parèntesi es podran sol·licitar a Pedreguer aquesta setmana per 

Pedreguer commemorarà el 45 aniversari de la proclamació de la República 
commemorara-el-
democratica 

L'antiga Banca Comes, seleccionada per a la Mostra d'Arquitectura Recent 
seleccionada-per-a-la-

Pedreguer acollirà tallers i xerrades de prevenció contra el joc patològic - 
prevencio-contra-

L’Ajuntament de Pedreguer segueix donant suport a la pilota valenciana - 
suport-a-la-

Pedreguer reclama a Generalitat i Diputación prop de 700.000 euros de 
subvencions pendents d'abonar - 

generalitat-i-
dabonar/  

Pedreguer convoca el IX Pla Local d'Ocupació - 
docupacio 

Pla Parcial Oquins d'Ús Industrial inicia nova exposició al públic - 
-exposicio-al-

Pedreguer demana 180.000 euros de l'Ivace per a millores al polígon de les 
cords aprovats al ple ordinari del mes de gener - 

gener 

'Pla Resistir' i engega el novè Pla Local d'Ocupació - 
-el-nove-pla-

Conselleria de Sanitat insta a l'elaboració del Pla Funcional del nou centre de 
-sanitat-insta-a-

pedreguer 

L’Ajuntament de Pedreguer renova el conveni de col·laboració amb el jugador 
https://pedreguer.es/lajuntament-



  

 

de-pedreguer-renova-el-
de-pilota-valenciana-pere

L'Ajuntament de Pedreguer i UNED Dénia renoven el Conveni de pràctiques 
curriculars i extracurriculars
uned-denia-renoven-el-conveni

Col·laboració entre administració pública, entitats sense ànim de lucre i 
empreses - https://pedreguer.es/collaboracio
entitats-sense-anim-de-lucre

Els Serveis Municipals estrenen camió amb el nou any
https://pedreguer.es/els-serveis

Pedreguer aprova un conveni amb la Conselleria de Vivenda i Arquitectura 
Bioclimàtica per ampliar el parc públic d'immobles
https://pedreguer.es/pedreguer
vivenda-i-arquitectura-bioclimatica

DESEMBRE 2020 

L’Ajuntament contracta 2 joves gràcies al programa EMPUJU 2020 de la 
Generalitat - https://pedreguer.es/lajuntament
programa-empuju-2020-de

Pedreguer orienta el pressupost del 2021 a pal·liar els efectes de la pandèmia
https://pedreguer.es/pedreguer

L'skate park de Pedreguer renova instal·lacions
park-de-pedreguer-renova

L’Ajuntament de Pedreguer rep una subvenció consistent en el 
subministrament d'un camió 100% elèctric dins de les ajudes econòmiques no 
dineràries de la Diputació Provincial d'Alacant
https://pedreguer.es/lajuntament
en-el-subministrament-dun
economiques-no-dineraries

Pedreguer signa el protocol de col·laboració amb la guàrdia civil en matèria de 
violència de gènere 
collaboracio-amb-la-guardia

Pedreguer celebra amb èxit les primeres jornades sobre VIOGEN
https://pedreguer.es/pedreguer
viogen 

L'Ajuntament de Pedreguer contracta 4 persones aturades a través del 
programa ECOVID 2020 per ajudar a controlar les conseqüències de la Covid
https://pedreguer.es/lajuntament
a-traves-del-programa-ecovid
de-la-covid 

Pedreguer resol les ajudes per estudis s
escolar - https://pedreguer.es/pedreguer
i-per-a-la-compra-de-material

pedreguer.compromis.net
  pedreguer@compromis.net

facebook.com/CompromisPedreguer
@CompromisPDGR
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-conveni-de-collaboracio-amb-el-jugador-
ere-ribes-10085 

L'Ajuntament de Pedreguer i UNED Dénia renoven el Conveni de pràctiques 
curriculars i extracurriculars - https://pedreguer.es/lajuntament-de

conveni-de-practiques-curriculars-i-extracurriculars

Col·laboració entre administració pública, entitats sense ànim de lucre i 
https://pedreguer.es/collaboracio-entre-administracio

lucre-i-empreses 

Els Serveis Municipals estrenen camió amb el nou any
serveis-municipals-estrenen-camio-amb-

Pedreguer aprova un conveni amb la Conselleria de Vivenda i Arquitectura 
Bioclimàtica per ampliar el parc públic d'immobles
https://pedreguer.es/pedreguer-aprova-un-conveni-amb-la-conselleria

ioclimatica-per-ampliar-el-parc-public-dimmobles

L’Ajuntament contracta 2 joves gràcies al programa EMPUJU 2020 de la 
https://pedreguer.es/lajuntament-contracta-2-joves

de-la-generalitat 

Pedreguer orienta el pressupost del 2021 a pal·liar els efectes de la pandèmia
https://pedreguer.es/pedreguer-aprova-els-pressupostos-municipals

L'skate park de Pedreguer renova instal·lacions - https://pedreguer.es/lskate
renova-installacions 

L’Ajuntament de Pedreguer rep una subvenció consistent en el 
subministrament d'un camió 100% elèctric dins de les ajudes econòmiques no 
dineràries de la Diputació Provincial d'Alacant
https://pedreguer.es/lajuntament-de-pedreguer-rep-una-subvencio

dun-camio-100-electric-dins-de-les-ajudes
dineraries-de-la-diputacio-provincial-dalacant 

Pedreguer signa el protocol de col·laboració amb la guàrdia civil en matèria de 
 - https://pedreguer.es/pedreguer-signa-

guardia-civil-en-materia-de-violencia-de-genere

Pedreguer celebra amb èxit les primeres jornades sobre VIOGEN
https://pedreguer.es/pedreguer-celebra-amb-exit-les-primeres-jornades

t de Pedreguer contracta 4 persones aturades a través del 
programa ECOVID 2020 per ajudar a controlar les conseqüències de la Covid
https://pedreguer.es/lajuntament-de-pedreguer-contracta-4-persones

ecovid-2020-per-ajudar-a-controlar-les-conseqencies

Pedreguer resol les ajudes per estudis superiors i per a la compra de material 
https://pedreguer.es/pedreguer-resol-les-ajudes-per-estudis

material-escolar 

pedreguer.compromis.net 
pedreguer@compromis.net 

facebook.com/CompromisPedreguer 
@CompromisPDGR 

 
-professional-

L'Ajuntament de Pedreguer i UNED Dénia renoven el Conveni de pràctiques 
de-pedreguer-i-

extracurriculars 

Col·laboració entre administració pública, entitats sense ànim de lucre i 
administracio-publica-

Els Serveis Municipals estrenen camió amb el nou any - 
-el-nou-any 

Pedreguer aprova un conveni amb la Conselleria de Vivenda i Arquitectura 
Bioclimàtica per ampliar el parc públic d'immobles - 

conselleria-de-
dimmobles 

L’Ajuntament contracta 2 joves gràcies al programa EMPUJU 2020 de la 
joves-gracies-al-

Pedreguer orienta el pressupost del 2021 a pal·liar els efectes de la pandèmia - 
municipals-per-a-2021 

https://pedreguer.es/lskate-

L’Ajuntament de Pedreguer rep una subvenció consistent en el 
subministrament d'un camió 100% elèctric dins de les ajudes econòmiques no 
dineràries de la Diputació Provincial d'Alacant - 

subvencio-consistent-
ajudes-

Pedreguer signa el protocol de col·laboració amb la guàrdia civil en matèria de 
-el-protocol-de-

genere 

Pedreguer celebra amb èxit les primeres jornades sobre VIOGEN - 
jornades-sobre-

t de Pedreguer contracta 4 persones aturades a través del 
programa ECOVID 2020 per ajudar a controlar les conseqüències de la Covid - 

persones-aturades-
conseqencies-

uperiors i per a la compra de material 
estudis-superiors-



  

 

Primer any de l'AP-7 sense peatge: cada família de la Marina Alta s'ha estalviat 
300 euros mentre el trànsit ha crescut un 26% 
https://lamarinaplaza.com/ca/2020/12/29/primer
cada-familia-de-la-marina
crescut-un-26/  

Les xiquets i xiquets de Pedreguer podran saludar els Reis d'Orient des dels 
balcons - https://lamarinaplaza.com/
de-pedreguer-podran-saludar

Pedreguer puja la inversió contra la pandèmia, baixa la de festes i congela els 
sous polítics - https://lamarinaplaza.com/ca/2020/12/11/pedreguer
inversio-contra-la-pandemia

Pedreguer tria el nom d'aving
Carles I - https://lamarinaplaza.com/ca/2020/12/02/pedreguer
davinguda-pais-valencia-

NOVEMBRE 2020 

Pedreguer se solidaritza amb el poble sahrauí
ordinari del mes de novembre 
ordinari-del-mes-de-novembre

La Secretària Autonòmica de Sanitat, Isaura Navarro, visita Pedreguer
https://pedreguer.es/la-secretaria
pedreguer 

Visita oficial del vicepresident Rubén Martínez Dalmau a Pedreguer
https://pedreguer.es/visita
pedreguer 

La fase per triar el nou nom de l’Avinguda Joan Carles I comença este 
diumenge - https://pedreguer.es/la
carles-i-comenca-este-diumenge

El Pressupost 2021 de la Generalitat preveu la con
salut de Pedreguer - https://pedreguer.es/el
preveu-la-construccio-del

Pedreguer analitzarà les aigües residuals per tal de detectar Coronavirus
https://pedreguer.es/pedreguer
detectar-coronavirus 

Pedreguer suma en feminisme i resta en violència de gènere
https://pedreguer.es/pedreguer
genere 

OCTUBRE 2020 

Pedreguer aprova el nou Reglament de Participació Ciutadana
aprovats al ple ordinari del mes d'octubre 
aprovats-al-ple-ordinari-del

Pedreguer demana la inclusió de l'ampliació de la residència al pla 
d'infraestructures de serveis socials

pedreguer.compromis.net
  pedreguer@compromis.net

facebook.com/CompromisPedreguer
@CompromisPDGR
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7 sense peatge: cada família de la Marina Alta s'ha estalviat 
300 euros mentre el trànsit ha crescut un 26% 
https://lamarinaplaza.com/ca/2020/12/29/primer-any-de-lap-7-sense

marina-alta-sha-estalviat-300-euros-mente-el-transit

Les xiquets i xiquets de Pedreguer podran saludar els Reis d'Orient des dels 
https://lamarinaplaza.com/ca/2020/12/28/video-les-xiquetes

saludar-els-reis-mags-des-dels-balcons/  

Pedreguer puja la inversió contra la pandèmia, baixa la de festes i congela els 
https://lamarinaplaza.com/ca/2020/12/11/pedreguer

pandemia-baixa-la-de-festes-i-congela-els-sous

Pedreguer tria el nom d'avinguda País Valencià per a substituir la de Joan 
https://lamarinaplaza.com/ca/2020/12/02/pedreguer

-per-substituir-la-de-joan-carles-i/  

Pedreguer se solidaritza amb el poble sahrauí i altres acords aprovats al ple 
ordinari del mes de novembre - https://pedreguer.es/acords-aprovats

novembre 

La Secretària Autonòmica de Sanitat, Isaura Navarro, visita Pedreguer
secretaria-autonomica-de-sanitat-isaura-navarro

Visita oficial del vicepresident Rubén Martínez Dalmau a Pedreguer
https://pedreguer.es/visita-oficial-del-vicepresident-ruben-martinez

La fase per triar el nou nom de l’Avinguda Joan Carles I comença este 
https://pedreguer.es/la-fase-per-triar-el-nou-nom-de-lavinguda

diumenge 

El Pressupost 2021 de la Generalitat preveu la construcció del nou centre de 
https://pedreguer.es/el-pressupost-2021-de
del-nou-centre-de-salut-de-pedreguer 

Pedreguer analitzarà les aigües residuals per tal de detectar Coronavirus
https://pedreguer.es/pedreguer-analitzara-les-aiges-residuals-per

Pedreguer suma en feminisme i resta en violència de gènere
https://pedreguer.es/pedreguer-suma-en-feminisme-i-resta-en-violencia

Pedreguer aprova el nou Reglament de Participació Ciutadana 
aprovats al ple ordinari del mes d'octubre - https://pedreguer.es/acords

del-mes-doctubre 

Pedreguer demana la inclusió de l'ampliació de la residència al pla 
d'infraestructures de serveis socials - https://pedreguer.es/pedreguer

pedreguer.compromis.net 
pedreguer@compromis.net 

facebook.com/CompromisPedreguer 
@CompromisPDGR 

 
7 sense peatge: cada família de la Marina Alta s'ha estalviat 

300 euros mentre el trànsit ha crescut un 26% - 
sense-peatge-

transit-ha-

Les xiquets i xiquets de Pedreguer podran saludar els Reis d'Orient des dels 
xiquetes-i-xiquets-

Pedreguer puja la inversió contra la pandèmia, baixa la de festes i congela els 
https://lamarinaplaza.com/ca/2020/12/11/pedreguer-puja-la-

sous-politics/  

uda País Valencià per a substituir la de Joan 
https://lamarinaplaza.com/ca/2020/12/02/pedreguer-tria-el-nom-

cords aprovats al ple 
aprovats-al-ple-

La Secretària Autonòmica de Sanitat, Isaura Navarro, visita Pedreguer - 
navarro-visita-

Visita oficial del vicepresident Rubén Martínez Dalmau a Pedreguer - 
martinez-dalmau-a-

La fase per triar el nou nom de l’Avinguda Joan Carles I comença este 
lavinguda-joan-

strucció del nou centre de 
de-la-generalitat-

Pedreguer analitzarà les aigües residuals per tal de detectar Coronavirus - 
per-tal-de-

Pedreguer suma en feminisme i resta en violència de gènere - 
violencia-de-

 i altres acords 
https://pedreguer.es/acords-

Pedreguer demana la inclusió de l'ampliació de la residència al pla 
https://pedreguer.es/pedreguer-demana-



  

 

la-inclusio-de-lampliacio-
socials 

Les millores del servei d'escombraries i neteja de Pedreguer suposarà un 
increment anual de 16 euros per habitatge al casc urbà i 10 fora
https://pedreguer.es/les-millores
pedreguer-suposara-un-increment
urba-i-10-fora 

L’Ajuntament de Pedreguer rep una aj
de persones aturades - https://pedreguer.es/lajuntament
ajuda-de-2499018-per-a-

Ajudes al fons municipal d'emergència social per a la compra de material 
escolar - https://pedreguer.es/ajudes
a-la-compra-de-material-

Ja disponibles les beques d'ajudes als estudis superiors
https://pedreguer.es/ja-disponibles

Conclou la fase de votació de la nova edició del programa municipal de 
pressupostos participatius a Pedreguer
de-votacio-de-la-nova-edicio
participatius-a-pedreguer

L’Ajuntament de Pedreguer contracta a dos educadores més per 
de l’Escoleta Infantil La 
pedreguer-contracta-a-dos
infantil-la-glorieta 

SETEMBRE 2020 

Pedreguer accepta la delegació de competències per a la rehabilitació integral 
del CEIP el Trinquet - https://pedreguer.es/pedreguer
competencies-per-a-la-rehabilitacio

Neteja de barrancs 2020

Recepcionades les obres del nou gimnàs del CEIP l’Alfàs de Pedreguer
https://pedreguer.es/recepcionades
de-pedreguer 

L’Ajuntament de Pedreguer destina vora 40.000 
en empreses locals - 
vora-40000--en-descomptes

Els germans Comes visiten la nova seu de le
- https://pedreguer.es/els
jubilades-de-pedreguer 

La música del Festival Internacional d'Orgue de Pedreguer ix al carrer
https://pedreguer.es/la-musica
ix-al-carrer 

El trinquet municipal de Pedreguer presentarà una imatge renovada després 
dels recents treballs de millora

pedreguer.compromis.net
  pedreguer@compromis.net

facebook.com/CompromisPedreguer
@CompromisPDGR
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-de-la-residencia-al-pla-dinfraestructures-

Les millores del servei d'escombraries i neteja de Pedreguer suposarà un 
increment anual de 16 euros per habitatge al casc urbà i 10 fora

millores-del-servei-descombraries-i-neteja
increment-anual-de-16-euros-per-habitatge

L’Ajuntament de Pedreguer rep una ajuda de 24.990,18€ per a la contractació 
https://pedreguer.es/lajuntament-de-pedreguer
-la-contractacio-de-persones-aturades 

Ajudes al fons municipal d'emergència social per a la compra de material 
edreguer.es/ajudes-al-fons-municipal-demergencia

-escolar 

Ja disponibles les beques d'ajudes als estudis superiors
disponibles-les-beques-dajudes-als-estudis

Conclou la fase de votació de la nova edició del programa municipal de 
pressupostos participatius a Pedreguer - https://pedreguer.es/conclou

edicio-del-programa-municipal-de-pressupostos
pedreguer 

L’Ajuntament de Pedreguer contracta a dos educadores més per 
de l’Escoleta Infantil La glorieta - https://pedreguer.es/lajuntament

dos-educadores-mes-per-al-curs-escolar-de

Pedreguer accepta la delegació de competències per a la rehabilitació integral 
https://pedreguer.es/pedreguer-accepta-la
rehabilitacio-integral-del-ceip-el-trinquet 

teja de barrancs 2020 - https://pedreguer.es/neteja-de-barrancs

Recepcionades les obres del nou gimnàs del CEIP l’Alfàs de Pedreguer
https://pedreguer.es/recepcionades-les-obres-del-nou-gimnas-del

L’Ajuntament de Pedreguer destina vora 40.000 € en descomptes per consumir 
 https://pedreguer.es/lajuntament-de-pedreguer

descomptes-per-consumir-en-comercos-locals 

Els germans Comes visiten la nova seu de les persones jubilades de Pedreguer
https://pedreguer.es/els-germans-comes-visiten-la-nova-seu-de

del Festival Internacional d'Orgue de Pedreguer ix al carrer
musica-del-festival-internacional-dorgue-de

El trinquet municipal de Pedreguer presentarà una imatge renovada després 
dels recents treballs de millora - https://pedreguer.es/el-trinquet

pedreguer.compromis.net 
pedreguer@compromis.net 

facebook.com/CompromisPedreguer 
@CompromisPDGR 

 
-de-serveis-

Les millores del servei d'escombraries i neteja de Pedreguer suposarà un 
increment anual de 16 euros per habitatge al casc urbà i 10 fora - 

neteja-de-
habitatge-al-casc-

€ per a la contractació 
pedreguer-rep-una-

Ajudes al fons municipal d'emergència social per a la compra de material 
demergencia-social-per-

Ja disponibles les beques d'ajudes als estudis superiors - 
estudis-superiors 

Conclou la fase de votació de la nova edició del programa municipal de 
https://pedreguer.es/conclou-la-fase-

pressupostos-

L’Ajuntament de Pedreguer contracta a dos educadores més per al curs escolar 
https://pedreguer.es/lajuntament-de-

de-lescoleta-

Pedreguer accepta la delegació de competències per a la rehabilitació integral 
la-delegacio-de-

barrancs-2020 

Recepcionades les obres del nou gimnàs del CEIP l’Alfàs de Pedreguer - 
del-ceip-lalfas-

€ en descomptes per consumir 
pedreguer-destina-

s persones jubilades de Pedreguer 
de-les-persones-

del Festival Internacional d'Orgue de Pedreguer ix al carrer - 
de-pedreguer-

El trinquet municipal de Pedreguer presentarà una imatge renovada després 
trinquet-municipal-de-



  

 

pedreguer-presentara-una
millora 

Arriba a la fase de votació la 9a edició dels Pressupostos Participatius de 
Pedreguer - https://pedreguer.es/arriba
pressupostos-participatius

El pròxim mes d’octubre començ
Estratègic de Desenvolupament Agrari Sostenible de Pedreguer
https://pedreguer.es/el-proxim
jornades-del-pla-estrategic
pedreguer 

L’Ajuntament de Pedreguer no cedirà el superàvit municipal al Govern Central
https://pedreguer.es/lajuntament
municipal-al-govern-central

Pedreguer obri la temporada esportiva amb un proto
https://lamarinaplaza.com/ca/2020/09/14/pedreguer
esportiva-amb-un-protocol

Escolars de Pedreguer tornen a exposar la seva obra al Art al Vent de Gata 
https://lamarinaplaza.com/ca/2020/09/03/esco
exposar-el-seu-art-al-vent

Conclou l'Escola d'Estiu de Pedreguer amb la participació de més de 200 
xiquets i zero contagis 
lescola-destiu-de-pedreguer
contagis/  

AGOST 2020 

Pedreguer encetarà una campanya 'Rasca i guanya' per a 
teixit empresarial - https://pedreguer.es/pedreguer
rasca-i-guanya-per-a-dinamitzar

Hotel d'insectes als horts urbans de Pedreguer
dinsectes-als-horts-urbans

El MARQ inicia la campanya d'excavacions
Pedreguer - https://pedreguer.es/el
la-cova-del-randero-de-pedreguer

La crisi sanitària frena però no para l'obra pública a Pedreguer
https://pedreguer.es/la-crisi
pedreguer 

Pedreguer aposta per la cooperació per fer front a la COVID
https://pedreguer.es/pedreguer
covid-19 

Pedreguer revaloritza la R
https://pedreguer.es/pedreguer
muntanya-gran 

JULIOL 2020 

pedreguer.compromis.net
  pedreguer@compromis.net

facebook.com/CompromisPedreguer
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una-imatge-renovada-despres-dels-recents

Arriba a la fase de votació la 9a edició dels Pressupostos Participatius de 
https://pedreguer.es/arriba-a-la-fase-de-votacio-la-
participatius-de-pedreguer 

El pròxim mes d’octubre comença una nova edició de les jornades del Pla 
Estratègic de Desenvolupament Agrari Sostenible de Pedreguer

proxim-mes-doctubre-comenca-una-nova-
estrategic-de-desenvolupament-agrari-sostenible

L’Ajuntament de Pedreguer no cedirà el superàvit municipal al Govern Central
https://pedreguer.es/lajuntament-de-pedreguer-no-cedira-el-superavit

central 

Pedreguer obri la temporada esportiva amb un protocol front a la Covid
https://lamarinaplaza.com/ca/2020/09/14/pedreguer-obri-la-temporada

protocol-front-a-la-covid-19/  

Escolars de Pedreguer tornen a exposar la seva obra al Art al Vent de Gata 
https://lamarinaplaza.com/ca/2020/09/03/escolars-de-pedreguer-tornen

vent-a-gata/  

Conclou l'Escola d'Estiu de Pedreguer amb la participació de més de 200 
xiquets i zero contagis - https://lamarinaplaza.com/ca/2020/09/03/conclou

pedreguer-amb-la-participacio-de-mes-de-200-xiquets

Pedreguer encetarà una campanya 'Rasca i guanya' per a dinamitzar el seu 
https://pedreguer.es/pedreguer-encetara-una

dinamitzar-el-seu-teixit-empresarial 

Hotel d'insectes als horts urbans de Pedreguer - https://pedreguer.es/hotel
urbans-de-pedreguer 

El MARQ inicia la campanya d'excavacions a la Cova del Randero de 
https://pedreguer.es/el-marq-inicia-la-campanya-dexcavacions

pedreguer 

itària frena però no para l'obra pública a Pedreguer
crisi-sanitaria-frena-pero-no-para-lobra-publica

per la cooperació per fer front a la COVID
https://pedreguer.es/pedreguer-aposta-per-la-cooperacio-per-fer-

Pedreguer revaloritza la Ruta de la Pedra en Sec de la Muntanya Gran
https://pedreguer.es/pedreguer-revaloritza-la-ruta-de-la-pedra-en-

pedreguer.compromis.net 
pedreguer@compromis.net 

facebook.com/CompromisPedreguer 
@CompromisPDGR 

 
recents-treballs-de-

Arriba a la fase de votació la 9a edició dels Pressupostos Participatius de 
-9a-edicio-dels-

a una nova edició de les jornades del Pla 
Estratègic de Desenvolupament Agrari Sostenible de Pedreguer - 

-edicio-de-les-
sostenible-de-

L’Ajuntament de Pedreguer no cedirà el superàvit municipal al Govern Central - 
superavit-

col front a la Covid-19 - 
temporada-

Escolars de Pedreguer tornen a exposar la seva obra al Art al Vent de Gata - 
tornen-a-

Conclou l'Escola d'Estiu de Pedreguer amb la participació de més de 200 
https://lamarinaplaza.com/ca/2020/09/03/conclou-

xiquets-i-zero-

dinamitzar el seu 
una-campanya-

https://pedreguer.es/hotel-

a la Cova del Randero de 
dexcavacions-a-

itària frena però no para l'obra pública a Pedreguer - 
publica-a-

per la cooperació per fer front a la COVID-19 - 
-front-a-la-

uta de la Pedra en Sec de la Muntanya Gran - 
-sec-de-la-



  

 

Una xarxa d’evacuació d’aigües pluvials en el casc urbà i segona fase de la 
rehabilitació de l'antiga fàbrica Vicosta, els projectes de Pedreguer per al 
Planifica - https://pedreguer.es/una
casc-urba-i-segona-fase-
projectes-de-pedreguer-per

Comerç local, professionals i autònoms de Pedreguer comencen a rebre les 
subvencions directes concedides per l'Ajuntament
https://pedreguer.es/comerc
comencen-a-rebre-les-subvencions

Comença la 9a edició dels Pressupostos Participatius
https://pedreguer.es/comenca
pedreguer 

Jornada informativa sobre fons europeus per empreses
https://pedreguer.es/jornada

L’edat de quintos i quintes du
un any - https://pedreguer.es/ledat
juliol-de-pedreguer-es-retardara

Pedreguer rep 18.000
https://pedreguer.es/pedreguer

La Generalitat adjudica el projecte del baixador Jesús Pobre
TRAM - https://lamarinaplaza.com/ca/2020/07/20/la
projecte-del-baixador-jesus

Pedreguer inverteix en la millora de la Piscina Municipal 
https://lamarinaplaza.com/ca/2020/07/01/pedreguer
la-piscina-municipal/  

JUNY 2020 

Pedreguer aprova altres dues modificacions d’ordenances per pal•liar els 
efectes econòmics de la crisi sani
altres-dues-modificacions
crisi-sanitaria 

English Summer School
9955 

La iniciativa pedreguera Receptes de Quarantena reparteix els premis a les 
persones participants - 
de-quarantena-reparteix-

Pedreguer, amb l’EPIC, passa amb bona nota la seua primera experiència com 
a líder d’un projecte europeu
amb-bona-nota-la-seua-primera

L’ensinistrador de gossos Jaime Monfort col
Pedreguer - https://pedreguer.es/lensinistrador
collaborara-amb-lajuntament

pedreguer.compromis.net
  pedreguer@compromis.net

facebook.com/CompromisPedreguer
@CompromisPDGR
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arxa d’evacuació d’aigües pluvials en el casc urbà i segona fase de la 
rehabilitació de l'antiga fàbrica Vicosta, els projectes de Pedreguer per al 

https://pedreguer.es/una-xarxa-devacuacio-daiges
-de-la-rehabilitacio-de-lantiga-fabrica-vicosta
per-al-planifica 

Comerç local, professionals i autònoms de Pedreguer comencen a rebre les 
subvencions directes concedides per l'Ajuntament
https://pedreguer.es/comerc-local-professionals-i-autonoms-de-pedreguer

subvencions-directes-concedides-per-lajuntament

Comença la 9a edició dels Pressupostos Participatius
https://pedreguer.es/comenca-la-9a-edicio-dels-pressupostos-participatius

Jornada informativa sobre fons europeus per empreses
https://pedreguer.es/jornada-informativa-sobre-fons-europeus-per

L’edat de quintos i quintes durant les festes de juliol de Pedreguer es retardarà 
https://pedreguer.es/ledat-de-quintos-i-quintes-durant

retardara-un-any 

Pedreguer rep 18.000€ per a millorar el Trinquet Municipal
https://pedreguer.es/pedreguer-rep-18000-per-a-millorar-el-trinque

La Generalitat adjudica el projecte del baixador Jesús Pobre-
https://lamarinaplaza.com/ca/2020/07/20/la-generalitat

jesus-pobre-pedreguer-del-tram/  

Pedreguer inverteix en la millora de la Piscina Municipal 
https://lamarinaplaza.com/ca/2020/07/01/pedreguer-inverteix-en-la

Pedreguer aprova altres dues modificacions d’ordenances per pal•liar els 
efectes econòmics de la crisi sanitària - https://pedreguer.es/pedreguer

modificacions-dordenances-per-palliar-els-efectes-ec

English Summer School 2020 - https://pedreguer.es/english-summer

La iniciativa pedreguera Receptes de Quarantena reparteix els premis a les 
 https://pedreguer.es/la-iniciativa-pedreguera
-els-premis-a-les-persones-participants 

Pedreguer, amb l’EPIC, passa amb bona nota la seua primera experiència com 
a líder d’un projecte europeu - https://pedreguer.es/pedreguer-amb

primera-experiencia-com-a-lider-dun-projecte

L’ensinistrador de gossos Jaime Monfort col·laborarà amb l'Ajuntament de 
https://pedreguer.es/lensinistrador-de-gossos-

lajuntament-de-pedreguer 

pedreguer.compromis.net 
pedreguer@compromis.net 

facebook.com/CompromisPedreguer 
@CompromisPDGR 

 
arxa d’evacuació d’aigües pluvials en el casc urbà i segona fase de la 

rehabilitació de l'antiga fàbrica Vicosta, els projectes de Pedreguer per al 
daiges-pluvials-en-el-

vicosta-els-

Comerç local, professionals i autònoms de Pedreguer comencen a rebre les 
subvencions directes concedides per l'Ajuntament - 

pedreguer-
lajuntament 

Comença la 9a edició dels Pressupostos Participatius - 
participatius-de-

Jornada informativa sobre fons europeus per empreses - 
per-empreses 

rant les festes de juliol de Pedreguer es retardarà 
durant-les-festes-de-

€ per a millorar el Trinquet Municipal - 
trinquet-municipal 

-Pedreguer del 
generalitat-adjudica-el-

Pedreguer inverteix en la millora de la Piscina Municipal - 
la-millora-de-

Pedreguer aprova altres dues modificacions d’ordenances per pal•liar els 
https://pedreguer.es/pedreguer-aprova-

economics-de-la-

summer-school-

La iniciativa pedreguera Receptes de Quarantena reparteix els premis a les 
pedreguera-receptes-

Pedreguer, amb l’EPIC, passa amb bona nota la seua primera experiència com 
amb-lepic-passa-

projecte-europeu 

laborarà amb l'Ajuntament de 
-jaime-monfort-



  

 

Nou servei de cita prèvia per a certificats digitals i tràmits d'empadronament
https://pedreguer.es/nou
dempadronament 

Feminisme sense quarantena a Pedreguer
sense-quarantena-a-pedreguer

Pedreguer exonera per unanimitat els locals hostalers del pagament de 
l’ocupació de via pública durant 2020
per-unanimitat-els-locals
durant-2020 

Nou recurs paisatgístic a la muntanya de Pedreguer
recurs-paisatgistic-a-la-muntanya

Tots els partits de Pedreguer menys el PP inicie
de Joan Carles I a una avinguda 
https://lamarinaplaza.com/ca/2020/06/26/tots
el-pp-inicien-el-procese-per

Foment crearà un nou ramal per a que els vehicles que arriben de Dénia 
puguen accedir a la N
https://lamarinaplaza.com/ca/2020/06/25/foment
que-els-vehicles-que-arriben

Pedreguer atén la crida de socors de Càritas davant les dificultats per alimentar 
ja a 250 persones al municipi 
https://lamarinaplaza.com/ca/2020/06/08/emergencia

Els alcaldes de Pedreguer, Ondara i Gata demanen a Foment una reunió per 
negociar la solució a la supressió de la desviació de la N
https://lamarinaplaza.com/ca/2020/06/06/els
gata-demanen-a-foment-
desviament-a-la-n-332/  

MAIG 2020 

El personal d’esports de Pedreguer es forma en igualtat
https://pedreguer.es/el-personal

Pedreguer renova la il·luminació del poliesportiu municipal
https://pedreguer.es/ped

Pedreguer i Gata inicien la campanya PREVIFOC conjuntament
https://pedreguer.es/pedreguer
conjuntament 

L’Ajuntament de Pedreguer fa arribar a la gent major material per mantindre la 
ment activa - https://pedreguer.es/lajuntament
gent-major-material-per-mantindre

L’Ajuntament de Pedreguer ofereix als bars i restaurants una ampliació 
temporal de terrasses per la COVID_19
pedreguer-ofereix-als-bars
per-la-covid_19 

pedreguer.compromis.net
  pedreguer@compromis.net

facebook.com/CompromisPedreguer
@CompromisPDGR
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Nou servei de cita prèvia per a certificats digitals i tràmits d'empadronament
https://pedreguer.es/nou-servei-de-cita-previa-per-a-certificats-digitals

Feminisme sense quarantena a Pedreguer - https://pedreguer.es/feminisme
pedreguer 

Pedreguer exonera per unanimitat els locals hostalers del pagament de 
l’ocupació de via pública durant 2020 - https://pedreguer.es/pedreguer

locals-hostalers-del-pagament-de-locupacio-de

recurs paisatgístic a la muntanya de Pedreguer - https://pedreguer.es/nou
muntanya-de-pedreguer 

Tots els partits de Pedreguer menys el PP inicien el procés per retirar
de Joan Carles I a una avinguda 
https://lamarinaplaza.com/ca/2020/06/26/tots-els-partits-de-pedreguer

per-retirarli-el-nom-de-joan-carles-i-a-una

Foment crearà un nou ramal per a que els vehicles que arriben de Dénia 
puguen accedir a la N-332 cap al sud 
https://lamarinaplaza.com/ca/2020/06/25/foment-creara-un-nou-ramal

arriben-de-denia-puguen-accedir-a-la-n-332

Pedreguer atén la crida de socors de Càritas davant les dificultats per alimentar 
ja a 250 persones al municipi 
https://lamarinaplaza.com/ca/2020/06/08/emergencia-social-caritas

Els alcaldes de Pedreguer, Ondara i Gata demanen a Foment una reunió per 
negociar la solució a la supressió de la desviació de la N
https://lamarinaplaza.com/ca/2020/06/06/els-alcaldes-de-pedreguer

-una-reunio-per-negociar-la-solucio-a-la-supressio
 

El personal d’esports de Pedreguer es forma en igualtat
personal-desports-de-pedreguer-es-forma

Pedreguer renova la il·luminació del poliesportiu municipal
https://pedreguer.es/pedreguer-renova-la-illuminacio-del-poliesportiu

Pedreguer i Gata inicien la campanya PREVIFOC conjuntament
https://pedreguer.es/pedreguer-i-gata-inicien-la-campanya-previfoc

L’Ajuntament de Pedreguer fa arribar a la gent major material per mantindre la 
ps://pedreguer.es/lajuntament-de-pedreguer-

mantindre-la-ment-activa 

L’Ajuntament de Pedreguer ofereix als bars i restaurants una ampliació 
temporal de terrasses per la COVID_19 - https://pedreguer.es/lajuntament

bars-i-restaurants-una-ampliacio-temporal-

pedreguer.compromis.net 
pedreguer@compromis.net 

facebook.com/CompromisPedreguer 
@CompromisPDGR 

 
Nou servei de cita prèvia per a certificats digitals i tràmits d'empadronament - 

digitals-i-tramits-

https://pedreguer.es/feminisme-

Pedreguer exonera per unanimitat els locals hostalers del pagament de 
https://pedreguer.es/pedreguer-exonera-

de-via-publica-

https://pedreguer.es/nou-

n el procés per retirar-li el nom 
de Joan Carles I a una avinguda - 

pedreguer-menys-
una-avinguda/  

Foment crearà un nou ramal per a que els vehicles que arriben de Dénia 
al sud - 

ramal-per-a-
332-cap-al-sud/  

Pedreguer atén la crida de socors de Càritas davant les dificultats per alimentar 
ja a 250 persones al municipi - 

caritas-pedreguer/  

Els alcaldes de Pedreguer, Ondara i Gata demanen a Foment una reunió per 
negociar la solució a la supressió de la desviació de la N-332 - 

pedreguer-ondara-i-
supressio-del-

El personal d’esports de Pedreguer es forma en igualtat - 
forma-en-igualtat 

Pedreguer renova la il·luminació del poliesportiu municipal - 
poliesportiu-municipal 

Pedreguer i Gata inicien la campanya PREVIFOC conjuntament - 
previfoc-

L’Ajuntament de Pedreguer fa arribar a la gent major material per mantindre la 
-fa-arribar-a-la-

L’Ajuntament de Pedreguer ofereix als bars i restaurants una ampliació 
https://pedreguer.es/lajuntament-de-

-de-terrasses-



  

 

Bases d’ajudes al com
https://pedreguer.es/bases
de-pedreguer 

Pedreguer aprova per unanimitat les bases i la quantitat (160.000 
subvencionar el teixit empresarial afectat per la COVID_19
https://pedreguer.es/pedreguer
160000--per-subvencionar

Pedreguer realitza tests de detecció de la Covid
https://lamarinaplaza.com/ca/2020/05/22/pedreguer
de-la-covid-19-a-la-plantilla

Professionals de la restauració de Pedreguer elaboren 100 menús complets per 
a les persones més desfavorides del municipi 
https://lamarinaplaza.com/ca/2020/05/15/professionals
pedreguer-elaboren-100-
desfavorides-del-municipi/

Els diners dels pobles per als pobles... nosalt
ells s'ho gasten? - https://lamarinaplaza.com/ca/2020/05/05/els
pobles-per-als-pobles-nosaltres

ABRIL 2020 

Pedreguer multiplica per quatre les ajudes socials en menys d’un mes
https://pedreguer.es/pedreguer
menys-dun-mes 

Dossier de recursos didàctics en material d'igualtat, convivència i processos de 
dol - https://pedreguer.es/dossier
convivencia-i-processos-

Protecció Civil repartirà mascaretes
https://pedreguer.es/proteccio
lajuntament-de-pedreguer

Pedreguer suspèn les festes majors de juliol de 2020 
https://pedreguer.es/pedreguer

Modificació en el període de cobrament de
guals i cementiri - https://pedreguer.es/modificacio
de-limpost-de-vehicles-taxa

La xarxa lliure d’Internet instal·lada a Pedreguer des de 2012 ajuda a fer més 
suportable el confinament
installada-a-pedreguer-des

"Per què Pedreguer que no deu ni un euro als bancs no pot dedicar tot el seu 
superàvit a ajudes?" 
pedreguer-que-no-deu-ni
ajudes/  

MARÇ 2020 

pedreguer.compromis.net
  pedreguer@compromis.net

facebook.com/CompromisPedreguer
@CompromisPDGR
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Bases d’ajudes al comerç local, professionals i autònoms de Pedreguer
https://pedreguer.es/bases-dajudes-al-comerc-local-professionals

ova per unanimitat les bases i la quantitat (160.000 
subvencionar el teixit empresarial afectat per la COVID_19
https://pedreguer.es/pedreguer-aprova-per-unanimitat-les-bases-

subvencionar-el-teixit-empresarial-afectat-per-la-covid19

Pedreguer realitza tests de detecció de la Covid-19 a la plantilla municipal 
https://lamarinaplaza.com/ca/2020/05/22/pedreguer-realitza-tests

plantilla-municipal/  

Professionals de la restauració de Pedreguer elaboren 100 menús complets per 
a les persones més desfavorides del municipi 
https://lamarinaplaza.com/ca/2020/05/15/professionals-de-la-restauracio

-menus-complets-per-a-les-persones-mes
municipi/  

Els diners dels pobles per als pobles... nosaltres estalviem, vosaltres reteniu, 
https://lamarinaplaza.com/ca/2020/05/05/els

nosaltres-estalviem-vosaltres-reteniu-ells-sho

Pedreguer multiplica per quatre les ajudes socials en menys d’un mes
https://pedreguer.es/pedreguer-multiplica-per-quatre-les-ajudes-socials

Dossier de recursos didàctics en material d'igualtat, convivència i processos de 
https://pedreguer.es/dossier-de-recursos-didactics-en-material

-de-dol 

Protecció Civil repartirà mascaretes adquirides per l'Ajuntament de Pedreguer
https://pedreguer.es/proteccio-civil-repartira-mascaretes-adquirides

pedreguer 

dreguer suspèn les festes majors de juliol de 2020 
https://pedreguer.es/pedreguer-suspen-les-festes-majors-de-juliol

Modificació en el període de cobrament de l’impost de vehicles, taxa de fem, 
https://pedreguer.es/modificacio-en-el-periode-

taxa-de-fem-guals-i-cementiri 

La xarxa lliure d’Internet instal·lada a Pedreguer des de 2012 ajuda a fer més 
suportable el confinament - https://pedreguer.es/la-xarxa-

des-de-2012-ajuda-a-fer-mes-suportable-el

"Per què Pedreguer que no deu ni un euro als bancs no pot dedicar tot el seu 
superàvit a ajudes?" - https://lamarinaplaza.com/ca/2020/04/06/perque

ni-un-euro-als-bancs-no-pot-dedicar-tot-seu

pedreguer.compromis.net 
pedreguer@compromis.net 

facebook.com/CompromisPedreguer 
@CompromisPDGR 

 
erç local, professionals i autònoms de Pedreguer - 

professionals-i-autonoms-

ova per unanimitat les bases i la quantitat (160.000 €) per 
subvencionar el teixit empresarial afectat per la COVID_19 - 

-i-la-quantitat-
covid19 

19 a la plantilla municipal - 
tests-de-deteccio-

Professionals de la restauració de Pedreguer elaboren 100 menús complets per 
a les persones més desfavorides del municipi - 

restauracio-de-
mes-

res estalviem, vosaltres reteniu, 
https://lamarinaplaza.com/ca/2020/05/05/els-diners-dels-

sho-gasten/  

Pedreguer multiplica per quatre les ajudes socials en menys d’un mes - 
socials-en-

Dossier de recursos didàctics en material d'igualtat, convivència i processos de 
material-digualtat-

adquirides per l'Ajuntament de Pedreguer - 
adquirides-per-

dreguer suspèn les festes majors de juliol de 2020 - 
juliol-de-2020 

l’impost de vehicles, taxa de fem, 
-de-cobrament-

La xarxa lliure d’Internet instal·lada a Pedreguer des de 2012 ajuda a fer més 
lliure-dinternet-
el-confinament 

"Per què Pedreguer que no deu ni un euro als bancs no pot dedicar tot el seu 
//lamarinaplaza.com/ca/2020/04/06/perque-

seu-superavit-a-



  

 

Mesures econòmiques i socials COVID
https://pedreguer.es/taxes

Oberta borsa de voluntariat jove per tal de cobrir les necessitats de persones 
majors - https://pedreguer.es/oberta
les-necessitats-de-persones

Pedreguer aprova el plec de condicions del nou contracte de la recollida de 
residus i neteja viària
condicions-del-nou-contracte

Repartiment de producte fitosanitari contra la 'Xylella fastidiosa'
https://pedreguer.es/repartiment
fastidiosa-9850 

Pedreguer pressuposta en 182.420,86 euros la segona fase de millores del 
polígon "Les Galgues"
18242086-euros-la-segona

Pedreguer presenta la seua programació per al mes de març baix el lema A 
Pedreguer Juntes, visibles i presents
presenta-la-seua-programacio
juntes-visibles-i-presents

Així van quedant les noves dotacio
Pedreguer - https://lamarinaplaza.com/ca/2020/03/04/aixi
noves-dotacions-esportives

FEBRER 2020 

Pedreguer present al seminari de treball i convivència del Fons Valencià per la 
Solidaritat celebrat a l’Olleria
solidaritat-realitza-un-seminari

L'experiència de Pedreguer dins el projecte LOCAL4GREEN segueix present 
als fòrums europeus sobre energia renovable
https://pedreguer.es/lexperiencia
segueix-present-als-forums

GENER 2020 

Banc de Terres de Pedreguer
pedreguer 

Pedreguer reiniciarà la tramitació del Pla General 
https://pedreguer.es/pedreguer

Pedreguer convoca el VIII Pla Local d'Ocupació
https://pedreguer.es/pedreguer

Millores al polígon industrial "Les Galgues" de Pedreguer
https://pedreguer.es/millores

LABORA – Servei Valencià d’Ocupació i Formació, concedeix una ajuda per 
valor de 24.428’94€ a l’Aju
a través d’EMCORP - https://pedreguer.es/labora

pedreguer.compromis.net
  pedreguer@compromis.net

facebook.com/CompromisPedreguer
@CompromisPDGR
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Mesures econòmiques i socials COVID-19, de l'Ajuntament de Pedreguer
https://pedreguer.es/taxes-i-impostos 

Oberta borsa de voluntariat jove per tal de cobrir les necessitats de persones 
https://pedreguer.es/oberta-borsa-de-voluntariat-jove-per

persones-majors 

Pedreguer aprova el plec de condicions del nou contracte de la recollida de 
residus i neteja viària - https://pedreguer.es/pedreguer-aprova

contracte-de-la-recollida-de-residus-i-neteja-viaria

partiment de producte fitosanitari contra la 'Xylella fastidiosa'
https://pedreguer.es/repartiment-de-producte-fitosanitari-contra-la

Pedreguer pressuposta en 182.420,86 euros la segona fase de millores del 
polígon "Les Galgues" - https://pedreguer.es/pedreguer-pressuposta

segona-fase-de-millores-del-poligon-les-galgues

Pedreguer presenta la seua programació per al mes de març baix el lema A 
Pedreguer Juntes, visibles i presents - https://pedreguer.es/pedreguer

programacio-per-al-mes-de-marc-baix-el-lema-a
presents 

Així van quedant les noves dotacions esportives del col·legi L'Alfàs de 
https://lamarinaplaza.com/ca/2020/03/04/aixi-van
esportives-del-col%c2%b7legi-lalfas-de-pedreguer/

Pedreguer present al seminari de treball i convivència del Fons Valencià per la 
Solidaritat celebrat a l’Olleria - https://pedreguer.es/el-fons-valencia

seminari-de-treball-i-convivencia-a-lolleria 

Pedreguer dins el projecte LOCAL4GREEN segueix present 
als fòrums europeus sobre energia renovable

s://pedreguer.es/lexperiencia-de-pedreguer-dins-el-projecte-local4green
forums-europeus-sobre-energia-renovable 

Banc de Terres de Pedreguer - https://pedreguer.es/banc

Pedreguer reiniciarà la tramitació del Pla General 
https://pedreguer.es/pedreguer-reiniciara-la-tramitacio-del-pla-general

convoca el VIII Pla Local d'Ocupació
https://pedreguer.es/pedreguer-convoca-el-viii-pla-local-docupacio

Millores al polígon industrial "Les Galgues" de Pedreguer
https://pedreguer.es/millores-al-poligon-industrial-les-galgues-a-pedreguer

Servei Valencià d’Ocupació i Formació, concedeix una ajuda per 
€ a l’Ajuntament de Pedreguer per a la contractació d’aturats 

https://pedreguer.es/labora--servei-valencia

pedreguer.compromis.net 
pedreguer@compromis.net 

facebook.com/CompromisPedreguer 
@CompromisPDGR 

 
19, de l'Ajuntament de Pedreguer - 

Oberta borsa de voluntariat jove per tal de cobrir les necessitats de persones 
per-tal-de-cobrir-

Pedreguer aprova el plec de condicions del nou contracte de la recollida de 
aprova-el-plec-de-

viaria 

partiment de producte fitosanitari contra la 'Xylella fastidiosa' - 
la-xylella-

Pedreguer pressuposta en 182.420,86 euros la segona fase de millores del 
pressuposta-en-

galgues 

Pedreguer presenta la seua programació per al mes de març baix el lema A 
https://pedreguer.es/pedreguer-

a-pedreguer-

ns esportives del col·legi L'Alfàs de 
van-quedant-les-

pedreguer/  

Pedreguer present al seminari de treball i convivència del Fons Valencià per la 
valencia-per-la-

Pedreguer dins el projecte LOCAL4GREEN segueix present 
als fòrums europeus sobre energia renovable - 

local4green-

/banc-de-terres-de-

Pedreguer reiniciarà la tramitació del Pla General - 
general 

convoca el VIII Pla Local d'Ocupació - 
docupacio 

Millores al polígon industrial "Les Galgues" de Pedreguer - 
pedreguer 

Servei Valencià d’Ocupació i Formació, concedeix una ajuda per 
ntament de Pedreguer per a la contractació d’aturats 

valencia-docupacio-i-



  

 

formacio-concedeix-una-
pedreguer-per-a-la-contractacio

Curs de formació en matèria d'igualtat i prevenció en violènc
https://pedreguer.es/curs
violencia-de-genere 

El pressupost del Consell torna a conte
residència de Pedreguer 
consell-contempla-un-milio

Santero y Los Muchachos i Junior Mackenzie protagonitzaran el concert del 
Circuit Sonora a Pedreguer 
y-los-muchachos-i-junior
sonora-a-pedreguer/  

Afcopma suma més de 400 al·legacions per un Tren de la Costa que no es 
desvie cap a Dénia - https://lamarinaplaza.c
mes-de-400-allegacions-

El polígon de Pedreguer millora en mobilitat i enllumenat amb els 150.000 
euros invertits entre l'ajuntament i l'Ivace 
https://lamarinaplaza.com/ca/2020/01/10/el
mobilitat-i-enllumenat-amb
livace/  

Pego s'uneix a Gata i Pedreguer, demana un tren paral·lel a l'AP
l'estació a Dénia - https://lamarinaplaza.com/ca/2020/01/09/pego
i-pedreguer-demana-un-

Pedreguer estrena l'estació de càrrega de vehicles elèctrics 
https://lamarinaplaza.com/ca/2020/01/03/pedreguer
carrega-de-vehicles-electriques/

Els Tallers d'Hivern recuperen a Pedreguer el treball de la ll
- https://lamarinaplaza.com/ca/2020/01/02/els
pedreguer-el-treball-de-la

DESEMBRE 2019 

Pedreguer aprova el Pressupost Municipal per a 2020
https://pedreguer.es/pedreguer

Bases de la 2a edició de la beca Premi d'Estudis amb Perspectiva de Gènere
https://pedreguer.es/bases
perspectiva-de-genere 

Oberta fins al 15 de desembre la fase de votació dels Pressupostos 
Participatius - https://pedreguer.es/oberta
votacio-dels-pressupostos

Pedreguer rep una subvenció de l'IVACE per a la millora del polígon industrial 
Les Galgues - https://pedreguer.es/pedreguer
a-la-millora-del-poligon-industrial

pedreguer.compromis.net
  pedreguer@compromis.net

facebook.com/CompromisPedreguer
@CompromisPDGR
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-ajuda-per-valor-de-2442894-a-lajuntament
contractacio-daturats-a-traves-demcorp 

Curs de formació en matèria d'igualtat i prevenció en violència de gènere 
https://pedreguer.es/curs-de-formacio-en-materia-digualtat-i-prevencio

El pressupost del Consell torna a contemplar un milió d'euros per a la 
residència de Pedreguer - https://lamarinaplaza.com/ca/2020/01/22/pressupost

milio-euros-residencia-pedreguer/  

Santero y Los Muchachos i Junior Mackenzie protagonitzaran el concert del 
Circuit Sonora a Pedreguer - https://lamarinaplaza.com/ca/2020/01/14/santero

junior-mackenzie-protagonitzaran-el-concert-del

opma suma més de 400 al·legacions per un Tren de la Costa que no es 
https://lamarinaplaza.com/ca/2020/01/10/afcopma
-per-un-tren-de-la-costa-que-no-es-desvie

El polígon de Pedreguer millora en mobilitat i enllumenat amb els 150.000 
euros invertits entre l'ajuntament i l'Ivace 
https://lamarinaplaza.com/ca/2020/01/10/el-poligon-de-pedreguer

amb-els-150-000-euros-invertits-entre-lajuntament

Pego s'uneix a Gata i Pedreguer, demana un tren paral·lel a l'AP
https://lamarinaplaza.com/ca/2020/01/09/pego-

-tren-parallel-a-lap-7-i-rebutja-lestacio-a-denia/

Pedreguer estrena l'estació de càrrega de vehicles elèctrics 
https://lamarinaplaza.com/ca/2020/01/03/pedreguer-estrena-lestacio

electriques/  

Els Tallers d'Hivern recuperen a Pedreguer el treball de la llata amb manualitats 
https://lamarinaplaza.com/ca/2020/01/02/els-tallers-dhivern

la-llata-amb-manualitats/  

Pedreguer aprova el Pressupost Municipal per a 2020
https://pedreguer.es/pedreguer-aprova-el-pressupost-municipal-per

Bases de la 2a edició de la beca Premi d'Estudis amb Perspectiva de Gènere
https://pedreguer.es/bases-de-la-2a-edicio-de-la-beca-premi-destudis

Oberta fins al 15 de desembre la fase de votació dels Pressupostos 
https://pedreguer.es/oberta-fins-al-15-de-desembre

pressupostos-participatius 

Pedreguer rep una subvenció de l'IVACE per a la millora del polígon industrial 
https://pedreguer.es/pedreguer-rep-una-subvencio

industrial-les-galgues 

pedreguer.compromis.net 
pedreguer@compromis.net 

facebook.com/CompromisPedreguer 
@CompromisPDGR 

 
lajuntament-de-

ia de gènere - 
prevencio-en-

mplar un milió d'euros per a la 
https://lamarinaplaza.com/ca/2020/01/22/pressupost-

Santero y Los Muchachos i Junior Mackenzie protagonitzaran el concert del 
https://lamarinaplaza.com/ca/2020/01/14/santero-

del-circuit-

opma suma més de 400 al·legacions per un Tren de la Costa que no es 
om/ca/2020/01/10/afcopma-suma-

desvie-cap-a-denia/  

El polígon de Pedreguer millora en mobilitat i enllumenat amb els 150.000 
euros invertits entre l'ajuntament i l'Ivace - 

pedreguer-millora-en-
lajuntament-i-

Pego s'uneix a Gata i Pedreguer, demana un tren paral·lel a l'AP-7 i rebutja 
-suneix-a-gata-
denia/  

Pedreguer estrena l'estació de càrrega de vehicles elèctrics - 
lestacio-de-

ata amb manualitats 
dhivern-recuperen-a-

Pedreguer aprova el Pressupost Municipal per a 2020 - 
per-a-2020 

Bases de la 2a edició de la beca Premi d'Estudis amb Perspectiva de Gènere - 
destudis-amb-

Oberta fins al 15 de desembre la fase de votació dels Pressupostos 
desembre-la-fase-de-

Pedreguer rep una subvenció de l'IVACE per a la millora del polígon industrial 
subvencio-de-ivace-per-



  

 

Gata també es pronuncia 
ambiental - https://lamarinaplaza.com/ca/2019/12/27/gata
contra-una-estacio-del-tren

Els empresaris reclamen l'estació del Tren de la Costa al costat de l'AP
Ondara i una connexió a Dénia només per tramvia 
https://lamarinaplaza.com/ca/2019/12/23/els
tren-de-la-costa-al-costat
amb-tramvia/  

Pedreguer crea una Taula de Coeducació i Convivència per a fomentar la 
perspectiva feminista 
crea-una-taula-de-coeducacio
feminista/  

L'associació Afcopma presenta 312 al·legacions al Tren de la Costa per 
demanar l'estació al costat de l'autopista 
https://lamarinaplaza.com/ca/2019/12/19/lassociacio
allegacions-al-tren-de-la-

Pedreguer torna a al·legar al Tren de la Costa per est
glòria" de Dénia "i en detriment del bé comú comarcal" 
https://lamarinaplaza.com/ca/2019/12/17/pedreguer
tren-de-la-costa-per-estar
be-comu-comarcal/  

Pedreguer, present en Equador amb el Fons Valencià per la Solidaritat 
https://lamarinaplaza.com/ca/2019/12/17/pedreguer
el-fons-valencia-per-la-solidaritat/

NOVEMBRE 2019 

Publicat el documental "Grup de dones de la Marina Alta, Pedreguer 1979
2019" - https://pedreguer.es/publicat
marina-alta-pedreguer-1979

Pedreguer finalitza el seu periple europeu sobre bàsquet i igualtat amb la 
trobada de l’EPIC Basketball a Itàlia
el-seu-periple-europeu-sobre
basketball-a-italia 

Pedreguer dedicarà el mes de novembre a lluitar "dia a dia" per la igualtat de 
gènere - https://pedreguer.es/pedreguer

Deute municipal: Cada veí de Pedreguer passarà de deure 640 euros en 2012 
a zero en acabar l'any 
municipal-cada-vei-de-pedreguer
en-acabar-lany/  

OCTUBRE 2019 

L’Ajuntament contracta 5 joves gràcies a la iniciativa Avalem Joves Plus de la 
Generalitat - https://pedreguer.es/lajuntament
iniciativa-avalem-joves-plus

pedreguer.compromis.net
  pedreguer@compromis.net

facebook.com/CompromisPedreguer
@CompromisPDGR
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Gata també es pronuncia contra una estació de tren a Dénia per l'impacte 
https://lamarinaplaza.com/ca/2019/12/27/gata-tambe

tren-a-denia-per-limpacte-ambiental/  

Els empresaris reclamen l'estació del Tren de la Costa al costat de l'AP
Ondara i una connexió a Dénia només per tramvia 
https://lamarinaplaza.com/ca/2019/12/23/els-empresaris-reclamen

costat-de-lap-7-a-ondara-i-una-connexio-a-denia

Pedreguer crea una Taula de Coeducació i Convivència per a fomentar la 
a - https://lamarinaplaza.com/ca/2019/12/20/pedreguer

coeducacio-i-convivencia-per-a-fomentar-la-perspectiva

L'associació Afcopma presenta 312 al·legacions al Tren de la Costa per 
demanar l'estació al costat de l'autopista 
https://lamarinaplaza.com/ca/2019/12/19/lassociacio-afcopma-presenta

-costa-per-demanar-lestacio-al-csotat-lautopista/

Pedreguer torna a al·legar al Tren de la Costa per estar projectat "a major 
glòria" de Dénia "i en detriment del bé comú comarcal" 
https://lamarinaplaza.com/ca/2019/12/17/pedreguer-torna-a-al%c2%b7legar

estar-projectat-a-major-gloria-de-denia-i-en-detriment

Pedreguer, present en Equador amb el Fons Valencià per la Solidaritat 
https://lamarinaplaza.com/ca/2019/12/17/pedreguer-present-en-equador

solidaritat/  

t el documental "Grup de dones de la Marina Alta, Pedreguer 1979
https://pedreguer.es/publicat-el-documental-grup-de

1979-2019 

Pedreguer finalitza el seu periple europeu sobre bàsquet i igualtat amb la 
trobada de l’EPIC Basketball a Itàlia - https://pedreguer.es/pedreguer

sobre-basquet-i-igualtat-amb-la-trobada-de

mes de novembre a lluitar "dia a dia" per la igualtat de 
https://pedreguer.es/pedreguer-celebrar-9791 

Deute municipal: Cada veí de Pedreguer passarà de deure 640 euros en 2012 
cabar l'any - https://lamarinaplaza.com/ca/2019/11/04/deute

pedreguer-passara-de-deure-640-euros-en

L’Ajuntament contracta 5 joves gràcies a la iniciativa Avalem Joves Plus de la 
https://pedreguer.es/lajuntament-contracta-5-joves

plus-de-la-generalitat 

pedreguer.compromis.net 
pedreguer@compromis.net 

facebook.com/CompromisPedreguer 
@CompromisPDGR 

 
contra una estació de tren a Dénia per l'impacte 

tambe-es-pronuncia-

Els empresaris reclamen l'estació del Tren de la Costa al costat de l'AP-7 a 
Ondara i una connexió a Dénia només per tramvia - 

reclamen-lestacio-del-
denia-nomes-

Pedreguer crea una Taula de Coeducació i Convivència per a fomentar la 
https://lamarinaplaza.com/ca/2019/12/20/pedreguer-

perspectiva-

L'associació Afcopma presenta 312 al·legacions al Tren de la Costa per 
demanar l'estació al costat de l'autopista - 

presenta-312-
lautopista/  

ar projectat "a major 
glòria" de Dénia "i en detriment del bé comú comarcal" - 

al%c2%b7legar-al-
detriment-del-

Pedreguer, present en Equador amb el Fons Valencià per la Solidaritat - 
equador-amb-

t el documental "Grup de dones de la Marina Alta, Pedreguer 1979-
de-dones-de-la-

Pedreguer finalitza el seu periple europeu sobre bàsquet i igualtat amb la 
https://pedreguer.es/pedreguer-finalitza-

de-lepic-

mes de novembre a lluitar "dia a dia" per la igualtat de 

Deute municipal: Cada veí de Pedreguer passarà de deure 640 euros en 2012 
https://lamarinaplaza.com/ca/2019/11/04/deute-

en-2012-a-zero-

L’Ajuntament contracta 5 joves gràcies a la iniciativa Avalem Joves Plus de la 
joves-gracies-a-la-



  

 

Pedreguer presenta a E
energies renovables - 
seues-politiques-fiscals-en

Convocatòria de borsa de treball d'infermer/a escolar
https://pedreguer.es/convocatoria

Convocatòria de les IV Ajudes a l'inici d'estudis superiors
https://pedreguer.es/convocatoria

Europa concedeix una subvenció de 15.000 euros a Pedreguer i Pego per al 
WiFi gratuït als espais públics 
https://lamarinaplaza.com/ca/2019/10/25/europea
15-000-euros-a-pedreguer
publics/  

Pedreguer premia a una plataforma de víctimes del franquisme i a la Fundació 
Cirne de Xàbia - https://lamarinaplaza.com/ca/2019/10/15/pedreguer
una-plataforma-de-victimes

Daniel Minayo, director del Festivatre: "Aquest nou festival és una celebració 
del teatre i la vida" - https://lamarinaplaza.com/ca/2019/10/10/pedreguer
minayo-director-del-festivatre

SETEMBRE 2019 

Pedreguer segueix passejant per Europa el bàsquet, la 
amb l'"EPIC Basket" 2019
per-europa-el-basquet-la

L'Ajuntament s'adhereix a la Declaració d'Emergència Feminista del 20S
https://pedreguer.es/lajuntament
feminista-del-20s 

El Festival Internacional d'Orgue de Pedreguer consolida l'aposta per la qualitat 
i la varietat - https://lamarinaplaza.com/ca/2019/09/25/festival
dorgue-de-pedreguer-orgue/

Naix el Festivatre, el festival d'arts escèniques que arriba per conquerir els 
carrers de Pedreguer 
festivatre-el-festival-darts
pedreguer/  

Aprosdeco posa a Pedreguer el rock al servei de les persones amb diversitat 
funcional - https://lamarinapl
pedreguer-el-rock-al-servei

Pedreguer torna a ser capital del rock & roll amb el Sam Festival 
https://lamarinaplaza.com/ca/2019/09/13/pedreguer
rock-roll-amb-el-sam-festival/

Aleix Tobias i Carles Dénia encapçalen la quarta edició del festival 'Al Dani 
Sons la Mediterrània’ de Pedreg
https://lamarinaplaza.com/ca/2019/09/10/aleix
encapcelen-la-quarta-edicio
pedreguer/  

pedreguer.compromis.net
  pedreguer@compromis.net

facebook.com/CompromisPedreguer
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Pedreguer presenta a Europa les seues polítiques fiscals en favor de les 
 https://pedreguer.es/pedreguer-presenta
en-favor-de-les-energies-renovables 

Convocatòria de borsa de treball d'infermer/a escolar
https://pedreguer.es/convocatoria-de-borsa-de-treball-dinfermer-a

Convocatòria de les IV Ajudes a l'inici d'estudis superiors
https://pedreguer.es/convocatoria-de-les-iv-ajudes-a-linici-destudis

uropa concedeix una subvenció de 15.000 euros a Pedreguer i Pego per al 
WiFi gratuït als espais públics 
https://lamarinaplaza.com/ca/2019/10/25/europea-concedeix-una

pedreguer-i-pego-per-al-servei-de-wifi-gratuit-als-

Pedreguer premia a una plataforma de víctimes del franquisme i a la Fundació 
https://lamarinaplaza.com/ca/2019/10/15/pedreguer
victimes-del-franquisme-i-a-la-fundacio-cirne-de

Daniel Minayo, director del Festivatre: "Aquest nou festival és una celebració 
https://lamarinaplaza.com/ca/2019/10/10/pedreguer

festivatre-el-festivatre-es-una-celebracio-del-teatre

Pedreguer segueix passejant per Europa el bàsquet, la igualtat i la convivència 
amb l'"EPIC Basket" 2019 - https://pedreguer.es/pedreguer-segueix

la-igualtat-i-la-convivencia-amb-lepic-basket

L'Ajuntament s'adhereix a la Declaració d'Emergència Feminista del 20S
https://pedreguer.es/lajuntament-sadhereix-a-la-declaracio-demergencia

El Festival Internacional d'Orgue de Pedreguer consolida l'aposta per la qualitat 
https://lamarinaplaza.com/ca/2019/09/25/festival

orgue/  

Naix el Festivatre, el festival d'arts escèniques que arriba per conquerir els 
carrers de Pedreguer - https://lamarinaplaza.com/ca/2019/09/19/naix

darts-esceniques-que-arriba-per-conquerir-els

Aprosdeco posa a Pedreguer el rock al servei de les persones amb diversitat 
https://lamarinaplaza.com/ca/2019/09/18/aprosdeco

servei-de-les-persones-amb-diversitat-funcional/

Pedreguer torna a ser capital del rock & roll amb el Sam Festival 
https://lamarinaplaza.com/ca/2019/09/13/pedreguer-torna-a-ser-capital

festival/  

Aleix Tobias i Carles Dénia encapçalen la quarta edició del festival 'Al Dani 
Sons la Mediterrània’ de Pedreg
https://lamarinaplaza.com/ca/2019/09/10/aleix-tobias-i-carles-denia

edicio-del-festival-al-dani-sons-la-mediterrania

pedreguer.compromis.net 
pedreguer@compromis.net 

facebook.com/CompromisPedreguer 
@CompromisPDGR 

 
uropa les seues polítiques fiscals en favor de les 

presenta-a-europa-les-

Convocatòria de borsa de treball d'infermer/a escolar - 
a-escolar 

Convocatòria de les IV Ajudes a l'inici d'estudis superiors - 
destudis-superiors 

uropa concedeix una subvenció de 15.000 euros a Pedreguer i Pego per al 
WiFi gratuït als espais públics - 

una-subvencio-de-
-espais-

Pedreguer premia a una plataforma de víctimes del franquisme i a la Fundació 
https://lamarinaplaza.com/ca/2019/10/15/pedreguer-premia-a-

de-xabia/  

Daniel Minayo, director del Festivatre: "Aquest nou festival és una celebració 
https://lamarinaplaza.com/ca/2019/10/10/pedreguer-daniel-

teatre-i-la-vida/  

igualtat i la convivència 
segueix-passejant-
basket-2019 

L'Ajuntament s'adhereix a la Declaració d'Emergència Feminista del 20S - 
demergencia-

El Festival Internacional d'Orgue de Pedreguer consolida l'aposta per la qualitat 
https://lamarinaplaza.com/ca/2019/09/25/festival-internacional-

Naix el Festivatre, el festival d'arts escèniques que arriba per conquerir els 
https://lamarinaplaza.com/ca/2019/09/19/naix-el-

els-carrers-de-

Aprosdeco posa a Pedreguer el rock al servei de les persones amb diversitat 
aza.com/ca/2019/09/18/aprosdeco-posa-a-

funcional/  

Pedreguer torna a ser capital del rock & roll amb el Sam Festival - 
capital-del-

Aleix Tobias i Carles Dénia encapçalen la quarta edició del festival 'Al Dani 
Sons la Mediterrània’ de Pedreguer - 

denia-
mediterrania-de-



  

 

Pedreguer suma forces amb el centre cultural àrab per tendir ponts en tres 
idiomes - https://lamarinaplaza.com/ca/2019/09/09/pedreguer
amb-el-centre-cultural-arab

Pedreguer insta la Marina Alta a reprendre la lluita pel Tren de la Costa 
https://lamarinaplaza.com/ca/2019/09/04/pedr
reprendre-la-lluita-pel-tren

AGOST 2019 

Pedreguer presentarà el Pla de Desenvolupament Agrari el 13 de setembre i en 
continuarà les accions formatives
el-pla-de-desenvolupament
accions-formatives 

Comencen les obres de rehabilitació 
https://pedreguer.es/comencen

Servei d'expedició de certificats digitals
dexpedicio-de-certificats-

Educació innovadora durant l'estiu a Pedreguer 
https://lamarinaplaza.com/ca/2019/08/29/educacio
pedreguer/  

Pedreguer destina quasi 300.000 euros a obres sostenibles 
https://lamarinaplaza.com/ca/2019/08/05/pedreguer
euros-a-obres-sostenibles/

JULIOL 2019 

El Consell dota amb vora dos milions d'euros la residència de Pedreguer
https://pedreguer.es/el-consell
de-pedreguer 

Arriba el II Bonaventura Fest amb quatre dies de concerts gratuïts en 
Pedreguer - https://lamarinaplaza.com/ca/2019/07/04/arriba
fest-amb-quatre-dies-de-

JUNY 2019 

L’Ajuntament i l’empresa Trinqueter signen un conveni de col·laboració per a 
l'impuls de la pilota valenciana
trinqueter-signen-un-conveni

Espectacular acollida a Malatya (Turquia) de l'EPIC Bàsket Pedreguer
https://pedreguer.es/espectacular
pedreguer 

El dia 27 de juny Pedreguer celebrarà l'Orgull LGTBIQ+ amb una trobada sobre 
diversitats - https://pedreguer.es/el
lgtbiq 

L’Ajuntament du a terme un curs de formació especialitzada per a la prevenció 
de les violències de gènere
curs-de-formacio-especialitzada

pedreguer.compromis.net
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facebook.com/CompromisPedreguer
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Pedreguer suma forces amb el centre cultural àrab per tendir ponts en tres 
https://lamarinaplaza.com/ca/2019/09/09/pedreguer

arab-per-tendir-ponts-en-tres-idiomes/  

Pedreguer insta la Marina Alta a reprendre la lluita pel Tren de la Costa 
https://lamarinaplaza.com/ca/2019/09/04/pedreguer-insta-a-la-marina

tren-de-la-costa/  

Pedreguer presentarà el Pla de Desenvolupament Agrari el 13 de setembre i en 
continuarà les accions formatives - https://pedreguer.es/pedreguer

desenvolupament-agrari-el-13-de-setembre-i-en-continuara

Comencen les obres de rehabilitació del castell de l'Ocaive
https://pedreguer.es/comencen-les-obres-de-rehabilitacio-del-castell

Servei d'expedició de certificats digitals - https://pedreguer.es/servei
-digitals 

Educació innovadora durant l'estiu a Pedreguer 
https://lamarinaplaza.com/ca/2019/08/29/educacio-innovadora-durant

Pedreguer destina quasi 300.000 euros a obres sostenibles 
https://lamarinaplaza.com/ca/2019/08/05/pedreguer-destina-quasi

sostenibles/  

El Consell dota amb vora dos milions d'euros la residència de Pedreguer
consell-dota-amb-vora-dos-milions-deuros

Arriba el II Bonaventura Fest amb quatre dies de concerts gratuïts en 
https://lamarinaplaza.com/ca/2019/07/04/arriba-el-

-concerts-gratuits-en-pedreguer/  

L’Ajuntament i l’empresa Trinqueter signen un conveni de col·laboració per a 
l'impuls de la pilota valenciana - https://pedreguer.es/lajuntament

conveni-de-collaboracio 

Espectacular acollida a Malatya (Turquia) de l'EPIC Bàsket Pedreguer
https://pedreguer.es/espectacular-acollida-a-malatya-turquia-de-lepic

El dia 27 de juny Pedreguer celebrarà l'Orgull LGTBIQ+ amb una trobada sobre 
https://pedreguer.es/el-dia-27-de-juny-pedreguer-celebrara

L’Ajuntament du a terme un curs de formació especialitzada per a la prevenció 
de les violències de gènere - https://pedreguer.es/lajuntament-

especialitzada-per-a-la-prevencio-de-les-violencies

pedreguer.compromis.net 
pedreguer@compromis.net 

facebook.com/CompromisPedreguer 
@CompromisPDGR 

 
Pedreguer suma forces amb el centre cultural àrab per tendir ponts en tres 

https://lamarinaplaza.com/ca/2019/09/09/pedreguer-suma-forces-

Pedreguer insta la Marina Alta a reprendre la lluita pel Tren de la Costa - 
marina-alta-a-

Pedreguer presentarà el Pla de Desenvolupament Agrari el 13 de setembre i en 
https://pedreguer.es/pedreguer-presentara-

continuara-les-

del castell de l'Ocaive - 
castell-de-locaive 

https://pedreguer.es/servei-

Educació innovadora durant l'estiu a Pedreguer - 
durant-lestiu-a-

Pedreguer destina quasi 300.000 euros a obres sostenibles - 
quasi-300-000-

El Consell dota amb vora dos milions d'euros la residència de Pedreguer - 
deuros-la-residencia-

Arriba el II Bonaventura Fest amb quatre dies de concerts gratuïts en 
-ii-bonaventura-

L’Ajuntament i l’empresa Trinqueter signen un conveni de col·laboració per a 
https://pedreguer.es/lajuntament-i-lempresa-

Espectacular acollida a Malatya (Turquia) de l'EPIC Bàsket Pedreguer - 
lepic-basket-

El dia 27 de juny Pedreguer celebrarà l'Orgull LGTBIQ+ amb una trobada sobre 
celebrara-lorgull-

L’Ajuntament du a terme un curs de formació especialitzada per a la prevenció 
-du-a-terme-un-

violencies-de-genere 


